
શ્રીવલ્લભ મધરુાકૃતિ મેરે (ભાગ-૧) 

રચના : શ્રીહરરરાયજી 

ભાવાર્થ : શ્રી રમેશભાઈ પરીખ 

 

(રાગ-બિહાગ) 

શ્રીવલ્લભ મધરુાકૃતિ મેરે । 

સદા બસોમન યહ જીવનધન, સબહીનસૌં જુ કહિ હૈં ટેરે ।।૧।। 

મઘરુ વદન અતિ મઘરુ નયન, ભ્રોંહયગુ મધરુ અલકન કી પાાંિ । 

મધરુ ભાલ અરુ તિલક મઘરુ, અતિ મધરુ નાતસકા કહી ન જાિ ।।૨।। 

મધરુ અધર રસરૂપ મધરુ છબબ, મધરુ અતિ લબલિ કપોલ । 

મધરુ શ્રવન કુાંડલનકી ઝલકન, મધરુ મકર માનૌં કરિ કલોલ ।।૩।। 
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મધરુ કટાક્ષ કૃપારસ પરૂન, મધરુ મનોહર બચન તવલાસ । 

મધરુ ઉગાર દેિ દાસનકો, મધરુ બબરાજિ મખુ મદુૃ હાસ ।।૪।। 

મધરુ કાંઠ આભષૂન ભતૂષિ, મધરુ ઉરસ્ર્લ રૂપ સમાજ । 

અતિ તવશાલ જાન ુઅવલાંબબિ, મધરુ બાહુ પરરરાંભન કાજ ।।૫।। 

મધરુ ઉદર કરટ મધરુ જાન ુયગુ, મધરુ ચરનગતિ સબ સખુરાસ । 

મધરુ ચરનકી રેન ુતનરાંિર, જનમ જનમ માાંગિ ‘હરરદાસ’ ।।૬।। 

 

(સ્વરઃ શ્રી પીયષૂભાઈ પરીખ, ભરુચ) 

 

ભાવાર્થ : 

શ્રીહરરરાયજીને શ્રીવલ્લભમાાં ભરપરુ પ્રીતી. જેનામાાં પ્રીતત હોય એનામાાં મતત રહ.ે બિત્ત વારાંવાર તયાાં જ 

ગતત કરે. પ્રીતતને લઈન ેવારાંવાર એમનુાં રૂપ યાદ આવે. સહજ સ્મરણ થાય. આથી શ્રીહરરરાયજી રકશોર 

અવસ્થાથી જ એકાાંતમાાં બિરાજી ‘શ્રીસવોત્તમ સ્તોત્ર’ ના જપમાાં રાતરદવસ મગ્ન થઈ જતા. 

લાકડામાાં અગ્ગ્ન છુપાયેલો હોય છે. િે લાકડાાં ઘસાય એટલ ેઅગ્ગ્ન પ્રકટે. શ્રીવલ્લભ એટલ ેઅલૌરકક 

અગ્ગ્ન. શ્રીહરરરાયજીના હૃદયમાાં તવરહતાપ સ્વરૂપે તેઓ બિરાજે. ‘શ્રીસવોત્તમ સ્તોત્ર’માાં નામસ્વરૂપે 

બિરાજે. તવરહાતરુ હૃદયથી તેમના અગ્ગ્ન સ્વરૂપ નામનો જપ થાય, એટલ ેએ અલૌરકક અગ્ગ્ન પહલેા 
અંત:કરણમાાં પ્રગટ થાય; પછી િહાર પધારી નેત્રથી દશશન આપે. આ રહસ્ય શ્રીવલ્લભે સ્વયાં 
‘તનરોધલક્ષણ’ માાં િતાવ્ુાં. 

શ્રીહરરરાયજીને શ્રીવલ્લભ સ્વરૂપનો અલૌરકક અનભુવ તેમના અંત:કરણથી અન ેનેત્રોથી થયો. આપે 

કૃપા કરી આ પદ દ્વારા આપણને શ્રીવલ્લભ સ્વરૂપરસનો આસ્વાદ કરાવયો છે. 



ભગવદ્ સ્વરૂપરસની મઘરુતાનો પ્રથમ અનભુવ શ્રીવલ્લભને ગોકુળમાાં શ્રાવણ સદુ અબગયારસની 
મઘ્યરાતત્રએ થયેલો. આપે તે અનભુવ ‘મધરુાષ્ટક’માાં ગાયો. તયાાં શ્રી મઘરેુશ પ્રભનેુ આપે 

‘મધરુાતધપતત’ કહ્યા. અહીં શ્રીહરરરાયજી શ્રીવલ્લભ પ્રભનેુ ‘મઘરુાકૃતત’ કહ ેછે. 

‘મઘરુાષ્ટક’ની ટીકામાાં શ્રીગસુાાંઈજીએ સમજાવ્ુાં કે જ્યારે રૂપ, ગણુ અને લીલા-એમ ત્રણ સુાંદર અને 
આનાંદમય હોય તયારે તે મઘરુ કહવેાય. શ્રીસ્વાતમનીજી આવાાં ‘મધરુા’ છે. તેમના અતઘપતત પણ એવા જ 

‘મઘરુ’ હોય. આથી શ્રીઠાકોરજીને મધરુાતધપતત કહ્યા. 

જેમનામાાં મીઠાશ હોય તે મધરુ કહવેાય. મીઠાશ િે પ્રકારની. જીભની અને હૃદયની. કેરીનો રસ, મધ, 

સાકર આરદની મીઠાશ જીભની છે. તેનો આનાંદ, તે ખવાય તયાાં સઘુીનો. સ્નેહ એ હૃદયની મીઠાશ છે. 

એનો અનભુવ સતત થાય. લૌરકક સ્નેહ જો આટલો મીઠો-મઘરુ હોય, તો રદવય સ્નેહ – પ્રેમ તો કેટલો 
મધરુ હોય? એ મધરુતાનુાં વણશન શબ્દોમાાં ખાસ ન કરી શકાય. 

વેદ જેવા વેદે પણ શ્રીપ્રભનુી મઘરુતા માટે એટલુાં જ કહ્ુાં : “રસો વૈ સ: ” તે (પ્રભ)ુ રસરૂપ છે. રસ કેવો? 

એના જવાિમાાં કહ્ુાં: “આનાંદ કરપાદમખુોદરારદ” એમના હસ્ત, િરણ, મખુ, ઉદર વગેરે િઘાાં અંગો 
આનાંદ સ્વરૂપ. એમાાં આનાંદરસનુાં પ્રમાણ કેટલુાં ? જવાિ મળ્યો-“પણૂશ:” પ્રભ ુપરેૂપરુા આનાંદરૂપ છે. 

આપણને કોઇ સુાંદર કહ ેતયારે આપણી સુાંદરતાને માણવા આપણે અરીસા સામે ઊભા થઇ જઈએ છીએ! 

પ્રભએુ પોતાના આનાંદ સ્વરૂપની મધરુતા માણવા, પોતાના જ સ્વરૂપમાાંથી પોતાનુાં િીજુ ાં સ્ત્રીરૂપ પ્રકટ 

ક્ુું. તે શ્રીરાતધકાજી-સ્વાતમનીજી! શ્રીપ્રભ ુઆનાંદસ્વરૂપ, તો સ્વાતમનીજી પરમાનાંદ સ્વરૂપ. આનાંદરસ 

શૃાંગારના િે દળ-સાંયોગ અને તવપ્રયોગ. શ્રીસ્વાતમનીજી સાંયોગ શૃાંગારનુાં સ્વરૂપ. કૃષ્ણ તવપ્રયોગ 

શૃાંગારનુાં સ્વરૂપ. 

કૃષ્ણ સાંયોગ શૃાંગાર રસનો અનભુવ કરવા તેમના હૃદયમાાં શ્રીસ્વાતમનીજીનો સ્ત્રીભાવ પ્રકટ કરે. 

શ્રીસ્વાતમનીજી તવપ્રયોગ શૃાંગાર રસનો અનભુવ કરવા તેમના હૃદયમાાં કૃષ્ણનો પુાંભાવ પ્રકટ કરે. 

ઉભયના હૃદયના રસાતમક સ્ત્રી-પુાં ભાવો એક થતાાં,જે ભાવાતમક સ્વરૂપ પ્રકટ થાય તે શ્રીવલ્લભ. 

શ્રીગસુાાંઇજીએ આ રહસ્ય ‘સૌંદયશપદ્ય’ માાં સમજાવ્ુાં છે. 

આમ, શ્રીવલ્લભનુાં સ્વરૂપ શ્રીપ્રભ ુઅને શ્રીસ્વાતમનીજીના ભાવોનુાં ભાવાતમક-રસાતમક સ્વરૂપ છે. તેમાાં 
સાંયોગ અને તવપ્રયોગના િાંને રસ છે. સ્ત્રીભાવ અન ેપુાંભાવના ભાવાતમક રસ પણ છે. આથી આ સ્વરૂપને 
‘શ્રીવલ્લભ’ કહ્યા. વલ્લભ એટલ ેવહાલા. જે મઘરુ હોય, આનાંદમય હોય, તે જ સૌને વહાલા લાગે. જે 



સુાંદર અન ેગણુવાન હોય તે જ સૌને વહાલા લાગ.ે શ્રીવલ્લભ તો પ્રભનેુ અને સ્વાતમનીજીન ેય વહાલા 
લાગ ેમાટે તેમનુાં નામ ‘શ્રીવલ્લભ’. 

વદ્ + લભ = વલ્લભ. જેમનુાં નામ રટતાાં ય જીભ અને મોં મીઠાાં િની જાય, મઘરુતાના આસ્વાદનો લાભ 

મળે, તે શ્રીવલ્લભ. આમ, શ્રીવલ્લભના નામકીતશનથી મધરુતાનો અનભુવ થાય છે. જેમના નામમાાં 
આટલી મધરુતા હોય, તેમના સ્વરૂપમાાં કેટલી મઘરુતા હશ?ે 

એનો જવાિ શ્રીહરરરાયજી આ પદમાાં આપે છે. ‘શ્રીવલ્લભ મધરુાકૃતત મેરે’. 

(૨) 

શ્રીવલ્લભનામની મધરુતા તવશે આપણે જો્ુાં. હવ ેશ્રીવલ્લભ સ્વરૂપની મધરુતાનુાં શ્રીહરરરાયિરણે 

કરેલુાં વણશન જોઇશુાં. શ્રીહરરરાયજી કહ ેછે: ‘શ્રીવલ્લભ મધરુાકૃતત મેરે.’ 

શ્રીવલ્લભ ‘મધરુાકૃતત’ છે. મધરુાકૃતત શબ્દની સાંતઘ િે રીતે છૂટી પડે છે. (૧) મધરુ + આકૃતત (૨) મઘરુા 
+ આકૃતત. આ શબ્દનો સમાસ છૂટો પાડીએ તો (૧) મધરુ છે આકૃતત જેમની (૨) મધરુા આકૃતતવાળા. 
આકૃતત એટલ ેસ્વરૂપનાાં પાસાાં (૧) િાહ્ય (૨) અંતરાંગ. આંખોથી જોઇ શકાય તે િાહ્ય સ્વરૂપ. 

અંત:કરણના ગણુો તે અંતરાંગ સ્વરૂપ. માણસ િહારથી દેખાવડો હોય પણ હૃદયનો કઠોર અને તનદશય 

હોય; અથવા િહારથી કરડો અને િરછટ હોય પણ હૃદયનો કોમળ હોય, તો એનુાં સ્વરૂપ એટલ ેકે 

આકૃતત મઘરુ ન કહવેાય. શ્રીવલ્લભના રૂપ અને ગણુ િાંને મધરુ છે તેથી તેઓ મધરુાકૃતત છે. 

મધરુ શ્રી ઠાકોરજી અને મધરુા શ્રી સ્વાતમનીજી. િાંનેના સ્વરૂપનો સભુગ સમન્વય શ્રીવલ્લભમાાં છે. 

શ્રીવલ્લભ પરુુષરૂપ હોવા છતાાં આપનામાાં સ્ત્રીતવનુાં સહજ લાબલતય છે. આમ, મધરુ અને મધરુા સ્વરૂપનો 
સમન્વય થવાથી તેઓ ‘મધરુાકૃતત’ છે. 

શ્રીવલ્લભ તનજભક્તોના ભાવનુાં સ્વરૂપ ધારણ કરી, દશશન આપે છે. આપ શ્રી પરુુષોત્તમ સ્વરૂપે દશશન 

આપે છે; તો શ્રીસ્વામીની સ્વરૂપે પણ દશશન આપે છે. ક્યારેક આપ ્ગુલ સ્વરૂપે પણ દશશન આપે છે. 

આપના આિાયશ સ્વરૂપ-સન્મનષુ્યાકૃતત સ્વરૂપમાાં પણ ભગવદીયોને અલૌરકકતાની ઝાાંખી કરાવે છે. 

‘જાકે રોમ રોમ પ્રતત કોરટ ગોવઘશનરાઈ.’ આ સવશ સ્વરૂપ ‘મધરુાકૃતત’ છે. 

જેમ શ્રીપ્રભનુાાં આતધદૈતવક, આધ્યાત્તમક અને આતધભૌતતક સ્વરૂપ તેમ શ્રીવલ્લભનાાં પણ ત્રણ સ્વરૂપ. 

આગળ જોઈ ગયા તે ભગવદ્ સ્વરૂપ આપનુાં આતધદૈતવક સ્વરૂપ. એ તો ‘મઘરુાકૃતત’છે જ. આપની 



વાણીરૂપ આપના ગ્રાંથો આપનુાં આધ્યાત્તમક સ્વરૂપ. તે પણ મધરુ છે. “ગ્રાંથ સવે રસરૂપ કીધા, પોતાન ે

તસધ્ધાન્ત.” પથૃ્વી ઉપર પ્રકટ થયેલ આપનુાં મનષુ્ય નરાકાર સ્વરૂપ એ આતધભૌતતક સ્વરૂપ. તે પણ 

એટલુાં જ મધરુ હોવાથી ભમરાઓની જેમ પષુ્ષ્ટજીવો દૂરદૂરથી ખેંિાઈ, આપને શોઘતા આપના િરણમાાં 
આવે છે. આમ આ ત્રણે સ્વરૂપે આપ ‘મધરુાકૃતત’ છે. 

મધરુા છે કૃતત જેની તે = મધરુાકૃતત. આ રીતે સમાસનો તવગ્રહ કરીએ તો શ્રીવલ્લભની સવશ કૃતત-લીલા 
મઘરુ છે. મધરુ એવા શ્રીસ્વાતમનીજીના પ્રગાઢ માનને છોડાવવા લીઘેલ પ્રાગટય આપની મધરુાકૃતત છે. 

પથૃ્વી ઉપરનુાં આપનુાં આગમન અને તતરોધાન મધરુ કૃતત છે. પષુ્ષ્ટજીવોનો ઉધ્ધાર પણ આપે 

મધરુતાથી કયો છે. માયાવાદના ખાંડન માટેનાાં આપનાાં વાણી અને વતશન પણ એટલાાં જ મધરુ છે. 

શ્રીભાગવતરસનુાં આપે કરેલુાં માંથન મધરુ છે. ભગવતસેવાનો આપે પ્રકટ કરેલો પ્રકાર મઘરુ છે. 

આમ આપની આકૃતત અને કૃતત ઉભય મધરુ છે. અલૌરકક રદવય રસથી છલોછલ છે. 

જ્યાાં મધરુતા હોય તયાાં કોમળતા હોય, પ્રસન્નતા હોય. શ્રીવલ્લભ સ્વરૂપ મધરુ છે એટલે સકુોમળ અન ે

પ્રસન્નતાપણૂશ છે. કોમળતામાાં નજાકતતા પણ હોય. આપનામાાં નજાકતતા પણ છે. આ સ્વરૂપમાઘરુી 
‘દેખે હી િતન આવે, કહત ન આવે’ એવી છે માટે શ્રીહરરરાયજી માત્ર ‘મધરુાકૃતત’ પદ કહી, અટકી ગયા 
છે! 

આવા મધરુાકૃતત શ્રીવલ્લભ જેમને પ્રાપ્ત થાય તે મહા િડભાગી એમ સિૂવવા શ્રીહરરરાયજીએ કહ્ુાં : 
‘શ્રીવલ્લભ મધરુાકૃતત મેરે.’ ક્યારેક પ્રેમ એકપક્ષી હોય છે. આપણે કોઈકન ેસ્નેહ કરતા હોઈએ, તેન ે

પોતાનો માનીએ, પણ સામી વયગ્ક્ત આપણને સ્નેહ ન પણ કરતી હોય. આ એકપક્ષી પ્રેમ અધરૂો છે; 

છતાાંય ેતેમાાં મધરુતા તો છે જ; પરાંત ુજ્યારે પ્રેમ િે પક્ષી િને – તુાં મારો, હુાં તારો – તયારે તે પરરપણૂશ પ્રેમ 

કહવેાય. તે પણૂશત: મધરુ હોય. શ્રીવલ્લભ સાથેનો આપણો હૃદયભાવ િેપક્ષી છે. આપણે શ્રીવલ્લભન ે

અપનાવયા છે. શ્રીવલ્લભે આપણને સ્વીકાયાશ છે. તેન ેલઈને શ્રીવલ્લભ આપણા પોતીકા હોવાથી તવશેષ 

‘મધરુાકૃતત’ છે. પોતાપણાનો ભાવ પ્રકટે એટલ ેઅરૂપ પણ રૂપવાન લાગ.ે મધરુ વધારે મધરુ લાગે. 
આથી શ્રીહરરરાયજીને શ્રીવલ્લભ સતવશેષ ‘મધરુાકૃતત’ લાગ ેછે. ‘શ્રીવલ્લભ સતવશેષ મારા છે’ એ પરમ 

સૌભાગ્યનો આનાંદ જ આ પદ ગવડાવે છે. 

જે મારા – આપણા થાય, તે આંખ સામે હોય તયારે ‘રૂપ દેખે નયના પલક લાગ ેનરહ.’ તે આંખથી 
અંતધાશન થઈ, અંત:કરણમાાં બિરાજે, તયારે ય એમના સ્વરૂપની સ્મતૃત તો મમળાવવાનુાં જ મન રહ.ે 

સ્મતૃતની માણેલી મધરુતા, જગતમાાં કામગરા રહવેા છતાાં, આપણન ેશ્રીવલ્લભમય િનાવી દે છે. 



‘જગત જાણે એ છે જ ાંજાળી, રાખ ેહૃદે તત્રકમજીશુાં તાળી’ પછી એ ભક્ત માટે તો ‘જ્યાાં જ્યાાં નજર મારી 
ઠરે યાદી ભરી તયાાં આપની.’ આજ ઉતકટ અનભુવથી શ્રીહરરરાયજીએ ગા્ુાં – શ્રીવલ્લભ મધરુાકૃતત મેરે. 

 (૩) 

શ્રીવલ્લભ મધરુાકૃતિ મેરે । 

સદા બસો મન યહ જીવનધન, 

સબહીન સોં જુ કહિ હૌં ટેરે । 

શ્રીહરરરાયજી પ્રભિુરણે આ કીતશનની પ્રથમ પાંગ્ક્તમાાં શ્રીવલ્લભ-નામ અન ેશ્રીવલ્લભ-સ્વરૂપની 
મધરુતાનો પરરિય આપણને કરાવયો. પોતાના આવા મધરુાકૃતત શ્રીવલ્લભને, શ્રીહરરરાયજી હવ ેિીજી 

પાંગ્ક્તમાાં ‘જીવનધન’ કહ ેછે. 

જીવન અન ેધન તવશેના દૃષ્ષ્ટકોણ શાસ્ત્રતતવ અને મમશજ્ઞોના પણ એક નથી, તયાાં આપણી સામ ેસાિો 
દૃષ્ષ્ટકોણ ક્યાાંથી હોય? સામાન્ય સાંસારીજનો ધનને ભૌતતક સાધન-સાંપતત્ત-સમદૃ્ધિના અથશમાાં સમજે છે. 

એમન ેમન ધન કમાવા માટે જીવન છે અન ેજીવન જીવવા માટે ધન છે. ધન તવનાનુાં જીવન દુ:ખમય છે. 

એમની વતૃત્ત-પ્રવતૃત્તના કેન્રમાાં કેવળ ધન છે, ‘પૈસો મારો પરમેશ્વર’; ‘સવે ગણુા:કાાંિનમાશ્રયન્તે.’ 
સોનાથી િઘા સદગણુો આવી મળે છે. 

પણ કેટલાક લોકોને લૌરકકની સાથ ેપારલૌરકકની રિકર પણ હોય છે. કેટલાક જન્મજાત િકીર હોય છે. 

પૈસાન ેિગાડ માની દૂર ભાગનારા હોય છે. એમાાંના કોઈન ેતવદ્યામાાં ધન જણાય છે, કોઈને શૌયશમાાં, 
કોઈન ેતયાગમાાં, કોઈન ેતપમાાં. 

ભગવદ્ ભક્તો જુદી માટીના છે. એમની ખોપરી જ જુદી. સીતાજીએ અતત મલૂ્યવાન ગજમોતીની માળા 
પ્રસાદરૂપ ેહનમુાનજીને આપી, તયારે દાાંતથી એક એક મોતી તોડી જોવા લાગ્યા. અંદર એમના રામજી 

છે? રામજી હોય તો મોતી કામનાાં; િાકી તો કુાંભનદાસજીએ કહ્ુાં: “ભક્તનકો કહા તસકરીકો કામ? 

કુાંભનદાસ લાલ બગરરઘરન બિન યહ સિ જૂઠો ઘામ.” ભક્તને મન ભગવાન જ ધન-સવશસ્વ. “તવમેવ 

રવીણાં” આથી જ સરૂદાસજી કહ ેછે. “િડો ધન હરરજનકો હરરનામ.” 



ગોતપકાઓ તો ‘ગોપીગીત’માાં એથીય ેઆગળ વધીને પરોક્ષ િનેલા ભગવાનન ેકહ ેછે: ‘તવતય 

ધતૃાસવ’- ભલે તમારા વ્રજવાસથી અહીં લક્ષ્મી ગ્સ્થરવાસ કરીન ેઅમારી પણશકુરટમાાં રહ્યાાં હોય, પણ 

અમ ેતો તમારા માટે જ જીવીએ છીએ. અમારા પ્રાણ તમારા માટે જ ટક્યા છે! 

આમ, ભક્તોના જીવનધન તો ભગવાન જ છે. એમના જીવનના શ્રેય માટે જરૂરી ધનરૂપ ભગવાન છે, 

જીવનના સખુરૂપ પણ ભગવાન છે અને જીવનના અંતતમ િળરૂપ પણ ભગવાન જ છે. 

શ્રીહરરરાયજી શ્રીવલ્લભને પોતાનુાં જીવનધન કહ ેછે; કારણ કે શ્રીદામોદરદાસ હરસાનીજીએ શીખવ્ુાં છે 

કે ગોતવિંદથી ગરુુ મોટા છે. ગરુુ જ ગોતવિંદ છે. આ જ વાત સરૂદાસજીએ પણ એમની અંતતમ ક્ષણે કહી: 
‘દૃઢ ઈન િરનન કેરો ભરોંસો.’ શ્રીવલ્લભ એ જ શ્રીનાથજી અને શ્રીનાથજી એ જ શ્રીવલ્લભ. 

શ્રીગસુાાંઈજીએ િતાવ્ુાં: ‘વસ્તતુ: કૃષ્ણ એવ.’ માટે શ્રીવલ્લભ આપણુાં જીવનધન છે. “તવમેવ સવું મમ 

દેવદેવ.” 

ધન સખુ લાવ,ે ધન દુ:ખ દૂર કરે, ધન શાાંતત આપે. શ્રીવલ્લભે આપણન ેસેવાનુાં સખુ આપ્્ુાં. સાંસારનુાં 
અહાંતા-મમતાનુાં દુ:ખ દૂર ક્ુું. આપણન ેઆશ્રય આપી તનતચિંત કયાું, શાાંતત િક્ષી; માટે તેઓ આપણા 
જીવનધન છે. 

ધનથી િધુાં મળે. નામ મળે અને પ્રતતષ્ઠા પણ મળે. ‘શ્રીવલ્લભ સાધૈ સિ સધે.’ શ્રીવલ્લભના મળવાથી 
ભગવદીય મળે, ભગવાન મળે. 

આવુાં ધન ગમે તયાાં ન રખાય. તતજોરીમાાં રખાય. માટે શ્રીહરરરાયજી આજ્ઞા કરે છે: “સદા િસો મન યહ 

જીવનધન” શ્રીવલ્લભરૂપી જીવનધન સદા મારા મનમાાં બિરાજો. તયાાંથી કોઈ તેમને લઈ જઈ શકશ ે

નરહ. શરીરનુાં સગપણ તો શરીર સાથ ેનાશ પામશ.ે આતમાનો સાંિાંધ કાયમી રહશેે. માટે શ્રીવલ્લભને 
આતમીય િનાવવા, આપણા મનમાંરદરમાાં પધરાવીએ. પણ પધરાવવા કેવી રીતે? 

શ્રીહરરરાયજી તશક્ષાપત્રમાાં તેનો પ્રકાર િતાવ ેછે. પહલેાાં મનમાંરદરને સાિસથુરુાં, સઘુડ િનાવો. 
મયાશદામાગશમાાં તે માટે યોગ, તપ વગેરે પ્રકારો છે; પણ એતો કપરા છે. તેથી શ્રીહરરરાયજી કહ ેછે: 

“કાહકેો દેહ દમત, સાધન કરર, મરૂખજન.” આપશ્રી કહ ેછે: પષુ્ષ્ટમાગશ તો પ્રેમમાગશ છે. જો પ્રેમીમાાં 
તમારી અનન્યાતાપવૂશકની શરણાગતત અને સમપશણતનષ્ઠા છે, તો તમારા મનના દોષો-અવગણુો 
પ્રેમીનો સાથ અન ેપ્રેમ પામવામાાં અવરોધક નરહ િને. તમારો પ્રેમ તમારો મોટામાાં મોટો ગણુ િની 
જશે; માટે પષુ્ષ્ટમાગશમાાં મનમાંરદરને સજાવવા માટે દીનતા, તન:સાધનતા, તાપક્લેશ અને ગણુગાન 



જરૂરી છે. તેનાથી સ્વરૂપાસગ્ક્ત સદૃુઢ થશે. એક વખત શ્રીવલ્લભમાાં સ્વરૂપાસગ્ક્ત થઈ નથી કે 

શ્રીવલ્લભ મનમાંરદરમાાં પધાયાશ નથી. 

દીનતા આરદ માટે માગશતનષ્ઠા થવી જોઈએ. શ્રીવલ્લભના ગ્રાંથોના પાઠ, બિિંતન અને તે મજુિના 
આિરણથી જ માગશતનષ્ઠા િને. માગશતનષ્ઠા દૃઢ થતાાં શ્રીવલ્લભ નામાતમક અને રૂપાતમક િાંને સ્વરૂપે 

આપણા મનમાંરદરમાાં બિરાજે. 

પષુ્ષ્ટમાગશ એટલ ેકૃપામાગશ. ભગવાન ભોજન આપે, િાવવા દાાંત આપે અને િાવવાની શગ્ક્ત આપે, એ 

ભગવાનની કૃપા. પણ આપણે િાવવુાં તો પડે જ. તેમ આપણે આપણા મનમાંરદરમાાં શ્રીવલ્લભને 
પધરાવવાનો પરુુષાથશ તો કરવો જ પડે. 

સાથ ેસાથ ેએ પણ નક્કી છે કે જે આંખનો તવષય િને, સદા માટે આંખમાાં વસી જાય, તે જ મનનો તવષય 

િને, મનમાંરદરમાાં ય વસી જાય. આંખનો તવષય ન િને, તે મનનો તવષય કેવી રીત ેિની શકે? પહલેાાં 
શ્રીવલ્લભને આંખમાાં વસાવવા પડે. શ્રીવલ્લભનુાં રૂપ આંખમાાં અંજન િની અંજાઈ જાય. 

શ્રીહરરરાયજીનાાં નેત્રોમાાં એ કેવુાં અંજાઈ ગ્ુાં કે તેમના મનમાાં એ જીવનધન સદાન ેમાટે વસી ગ્ુાં? 

શ્રીહરરરાયજી આજ્ઞા કરે છે: ‘સિહીન સોં જુ કહત હૌં ટેરે.’ પોતાનો આ અનભુવ આપ િધાાંને કહી રહ્યા 
છે. વાજત-ેગાજતે કહી રહ્યા છે. સૌને સમજાવી રહ્યા છે કે મધરુાકૃતત શ્રીવલ્લભને પોતાના િનાવો. 
જીવનધન િનાવી હૃદયમાાં સદાને માટે વસાવી લો. શ્રીવલ્લભ તવદ્યમાન આનાંદ છે. ‘તવદ્યમાન આનાંદ 

તત્જ િલત ક્યોં અપાથે?’ 

છતાાં સૌન ેશ્રીહરરરાયજીની આ આજ્ઞા સમજાતી કેમ નથી? જવાિ સીધો છે: ‘અતધકારી પાખ ેએ વાણી, 
નરહ કોને ઉચ્િાર.’ અતધકાર હોય તે સમજે. િાકી તો ‘સનૂ્યો તો સહી, પરર સમઝયો નાહીં’ જેવુાં થાય 

 (લેખાાંક : ૪) 

મધરુ બચન ઔર નયન મધરુ  

ભ્રોંહયગુ મધરુ અલકન કી પાાંિ ।  

અતયાર સધુીમાાં આપણે આ કીતશનની પહલેી કડીનુાં રસપાન ક્ુું. હવે શરૂ થાય છે િીજી કડી. 



પ્રારાંભમાાં કહ ેછે : “મધરુ િિન”. દશશન પવૂે વિનામતૃનુાં શ્રવણ થ્ુાં છે. શ્રીવલ્લભની વાણી સ-ુમઘરુ 

છે. જે વાણીમાાં કોમળતા, ઓજગ્સ્વતા, પ્રસન્નતા અને મીઠાશ હોય તે મધરુ વાણી કહવેાય. લૌરકકમાાં 
લતા માંગેશકર જેવાાંની વાણીમાાં ય આવો અનભુવ થાય છે. તયારે શ્રીવલ્લભ તો સાક્ષત ્ભગવાનના 
મખુારતવિંદનુાં સ્વરૂપ છે. રસાતમક ભગવાનનુાં મખુ રસાતમક અને તે મખુમાાંથી પ્રગટ થતી વાણી પણ 

રસાતમક! એની મઘરુતાની તોલે િીજી કોઈ વાણી ન આવે! દુતનયાના લોકોની વાણી તો વૈખરી. 
શ્રીવલ્લભની વાણી તો વેદવાણી! 

કેટકેટલા ભક્તોએ એ વાણીનુાં પાન ક્ુું છે! એ વાણીની મધરુતા માણીન ેગા્ુાં છે : “િેનગુીત પતુન 

્ગુલગીત કી રસિરખા િરખાઈ.” 

શ્રીહરસાનીજીએ શ્રીવલ્લભ વિન સાાંભળ્યાાં : ‘દમલા તુાં આયો?’ એ વિનમાધરુી દમલાજીનુાં જીવન 

િની ગઈ. પછી તો એ વાણી વારાંવાર વરસતી રહી : ‘દમલા, ભગવદવાતાશ કીય ેિડી િેર ભઈ!’ 

સરૂદાસન ે‘દશમસ્કાંધ અનકુ્રમબણકા’ આપે સાંભળાવી. એના િળરૂપે “સરૂસાગર” ઉમટયો. ‘સનુ સરૂ 

સિનકી યહ ગતત, જે હરર િરન ભજે ’માાં આપે કેટલો તવશ્વાસ ઠાલવી દીધો! 

રદનકરદાસ શેઠ તો આપની કથામાાં એવા આસક્ત થઈ ગયા હતા કે કાિાાં દાળ-િાટી ખાઈ, કથાશ્રવણ 

માટે દોડયા હતા! આવા અનેક પ્રસાંગોના અનભુવને શ્રીગસુાાંઈજીએ કહ્ુાં: “વાક્સીધપુરૂરતાશેષસેવક:” 

વાક્પતત છે શ્રીવલ્લભ તો! 

‘મધરુાષ્ટક’ની શ્રીવલ્લભની વિનમાધરુીની તોલે િીજા કોઈની વાણી સ્પધાશ કરી શકે? ‘યમનુાષ્ટક’ની 
મધરુરમા અન્ય કોઈ યમનુા-સ્તવનમાાં માણી શકાય? કાશ! આજે આપનાાં એ વિનામતૃ સાાંભળવા મળે 

તો? એ વાણી શ્રીપદ્મનાભદાસજીને વનમાળીની વેણનુી યાદ અપાવતી રહી. એમણે ગા્ુાં: ‘ઐસી િાંસી 
િાજી િનઘનમેં મતુનનકી સમાતધ લાગી.” 

શ્રીવલ્લભ સ્વરૂપ ઘનીભતૂ રસાતમક આનાંદ સ્વરૂપ છે. તો તેમની વાણી રવીભતૂ રસાતમક આનાંદ સ્વરૂપ 

છે. આપની પરોક્ષ ગ્સ્થતતમાાં આપની વાણી જ પષુ્ષ્ટજીવોનો ઉિાર કરનારી છે. 

શ્રીગસુાાંઈજીએ તલુસાાંને પછેૂલુાં : “તને શ્રીમથરુાનાથજી આટલી કૃપા કરી સાનભુવ કેમ કરાવ ેછે?” 

જવાિમાાં તલુસાાંએ કહલે ુાં: “સમય મળે શ્રીમહાપ્રભજુીના ગ્રાંથોનો પાઠ કરુાં છુાં.” આ કૃપાપ્રતાપ 

શ્રીવલ્લભવાણીના સેવનનો જ! 



મખુમાાંથી મધરુ વિનો તયારે જ પ્રકટે, જ્યારે હૈયામાાં હતે હોય અને હતે નેત્રોમાાંથી નેહ િનીને નીતરે. 

નેહ તવનાની મધરુતા િનાવટી, કપટી, પાખાંડી હોય. શ્રીવલ્લભનાાં વિનામતૃોનુાં પાન કરતાાં 
શ્રીહરરરાયજીનાાં નેત્રો શ્રીવલ્લભનાાં નેત્રો સાથ ેમળે છે. િાર નેત્રોનાાં તમલનનો અનભુવ કરીને આપ 

ગાય છે: ‘ઔર નયન મધરુ.’ આપનાાં નેત્રોમાાં પણ એ જ મધરુતા છે! એટલ ેતો એ નેત્રકમળ કહવેાય છે. 

એમાાં કમળની અરુબણમાનો રાંગ છે એ અનરુાગનો ઘ ૂાંટાયેલો રાંગ છે. એમાાં કીકીની શ્યામલતા 
શ્રીશ્યામસુાંદરની ભાવમગ્નતાની છે. એ નેત્રપટલનો શ્વેતવણશ લૌરકક તવરગ્ક્તના તયાગ અને તપની 
શબુિતાનો છે. ‘કૃપારસ નૈન કમલદલ ફુલે.’ ‘કમલસી અબખયાાં લાલ તતહારી.’ 

આ નયનોની મધરુતાએ તો શ્રીજીને ય રસવશ કયાશ. પ્રથમ તમલન વખત ેઆ નયનોમાાંથી નેહના મેહ 

કેવા વરસ્યા હશ?ે શ્રીદમલાજીને આ નયનમાધરુી સદા ભીંજવતી રહી. મેઘનજી એ નયનમાધરુીના 
મધકુર િની, તવષમ સ્થળમાાં ય શ્રીવલ્લભથી વેગળા ન થયા. શ્યામદાસ સથુાર અને સગણુદાસ તો 
‘બિના મોલકે િેરે’ િનીને રહ્યાાં! આ નયનામતૃનુાં પાન કરીને શ્રીગસુાાંઈજીએ એનુાં કારણ િતાવ્ુાં : 
‘પ્રતતક્ષણતનકુાંજસ્થલીલારસસપુરૂરત:’ તનકુાંજ-લીલાના ક્ષણક્ષણના રસથી ભયાું ભયાું શ્રીવલ્લભનાાં નેત્રો 
તપ્રયાનાાં નેત્રો છે. એમાાં પ્રેમરસ છલકે છે. એ નેત્રો “કૃપાદગ્વષૃ્ષ્ટસાંહ્રષ્ટદાસીતપ્રય:પતત:”નાાં છે. એમાાંથી 
તનજભક્તો માટે સદૈવ કૃપારસ છલકે છે. 

જ્યારે હૃદયમાાં ભાવની ભરપરૂ ભરતી આવે, તયારે વાણી મૌન િની જાય. છલકતાાં નેત્રોની વાણી ખલૂી 
જાય. શ્રીવલ્લભનાાં મધરુ નેત્રોની આવી મધરુ વાણી અનેક ભગવદીયોયે માણી છે. ‘ઈન નેનનકી 
િબલહારી.’ ‘કમલ નેણે ને અમતૃ વેણે વાક્યમાધરુી રેડતા.’ આવાાં ‘નયન ખાંજન રસમાતે’ નેત્રોની 
મધરુતાનુાં પાન, એ તો આપણી આંખોનો મોક્ષ છે. પરમ િળ છે. 

શ્રીહરરરાયિરણની રષ્ષ્ટ આ નયનમાધરુીનુાં પાન કરતાાં કરતાાં આપનાાં નેત્રો પરની ભ્રમરો અને તે પર 

ઝૂલી રહલેી અલકોમાાં ઉરઝાઈ જાય છે. ‘ભ્રોંહ યગુ મધરુ અલકન કી પાાંિ.’ ભ્રોંહ એટલે આંખની ભમ્મર. 

્ગુ એટલ ેજોડી-િે. આપનાાં િે નેત્રો ઉપરની ભમ્મર તતરછી-ધનષુ્ય જેવી કુરટલ છે. ભમ્મર રૂપી ધનષુ્ય 

પર નેત્રની રષ્ષ્ટ રૂપી િાણનુાં શરસાંધાન કરી, આપ તનજજનોનાાં હૈયાાં વીંધી રહ્યા છે. જેમ સરોવરથી 
કમળ શોભે અને કમળથી સરોવર શોભે, તેમ નેત્રોથી ભ્રમરો શોભે છે, અને ભ્રમરોથી નેત્રો શોભે છે. 

ભગવદીયોનો અનભુવ એવો છે કે એ નેત્રકમળો ઉપર ભ્રમરો રૂપી ભમરાઓ માંડરાય છે! નેત્રકટાક્ષ 

જેટલા જ ભમ્મરકટાક્ષ પણ મધરુ છે. ભગ્ક્તમાગશમાાં ભ્રમર ભગવદ્ રસમાાં આસક્ત ભક્તનુાં સ્વરૂપ છે. 

‘ભ્રમરગીત’માાં ગોપીજનોએ તો શ્રીશ્યામસુાંદરને જ ભ્રમર કહી ઉપાલાંભ-ઠપકો આપ્યો છે. શ્યામ 

ભ્રમરની પીળી મછૂો પીતાાંિરધારી શ્યામમનોહરનુાં જ સ્મરણ કરાવે! અહીં શ્રીવલ્લભના લલાટ પર 



રાજતી શ્યામ ભ્રમરો પર લલાટનુાં પીત િાંદન લાગ્્ુાં છે. જાણે સાાંવરરયાલાલ પીતાાંિર ધરીને, 
શ્રીવલ્લભનાાં નેત્રકમળોનુાં પાન ન કરી રહ્યા હોય! એવી જ રીત ેશ્યામરસપાગી ભક્તો પણ એ નેત્રરસનુાં 
પાન ભ્રમર રૂપે કરે છે! 

ભગવાન અને ભક્તો િાંનેની જોડી આ નેત્રકમળરસ માણ ેછે; તેથી કહ્ુાં : ‘ભ્રોંહ ્ગુ મધરુ.’ ‘ભ્રભૂાંગેથી 
સષૃ્ષ્ટ નીપની, અતત સુાંદર બ્રહ્ાાંડ.’ ભગવાનના ભ્રભૂાંગથી બ્રહ્ાાંડ પ્રકટ થ્ુાં, તેમ શ્રીવલ્લભના ભ્રભૂાંગથી 
માયાવાદનો અસ્ત થઈ બ્રહ્વાદ પ્રગટ થયો. 

શ્રીવલ્લભના ‘કૃપા કટાક્ષ ેહુવા અક્ષરમાાં ઉપન્યા સતવ અનાંત, ભગ્ક્તલીન હુવા સૌભાગી, તે વૈષ્ણવ 

ગણુવાંત. ’એમની જ ‘િીજી કટાક્ષ ેજે જન ઉપન્યા, માયામાાં થયા લીન, કમશજડ, આસરુ, અન્ય ઉપાસક, 

ભજન ધમશથી હીન.’ 

આવી ‘ભ્રોંહ્ગુ મઘરુ’ ઉપર ‘અલકનકી પાાંત’ શોભે છે. અલક એટલ ેકેશની લટો. પાાંત એટલ ેપાંગ્ક્ત. 

શ્રીવલ્લભના શ્યામની લટો પવનમાાં ઊડી ઊડી લલાટ ઉપર છવાય છે. એ અલકો પણ મખુકમળ ઉપર 

માંડરાતા ભક્તોનુાં જ ભાવાતમક સ્વરૂપ છે. એ અલકો રૂપે ભક્તો આપના ‘શ્રીવ ૃાંદાવનિાંદ મખુરુબિ’ 

મખુની મધરુતાનુાં પાન કરે છે. આ અલકોથી આપની મખુછબિની શોભા અતધક િને છે. ‘ભ્રોંહ ્ગુ મધરુ 

અલકન કી પાાંત’ એમાાં મધરુ પદ વિમાાં છે. કાવયની પરરભષામાાં તેન ે‘દેહલીદીપકન્યાય’ કહવેાય. િે 

ઓરડાની વચ્િેના ઉંિરા ઉપર મકેૂલો દીવો િાંને ઓરડાને અજવાળે તેમ અહીં મધરુ પદ ભમ્મરો અને 
અલકો િાંનેને લાગ ુપડે છે. 

 (લેખાાંક : ૫) 

મધરુ ભાલ અરુ તિલક મધરુ, 

અતિ મધરુ નાતસકા કહી ન જાિ. 

શ્રીવલ્લભના ‘મધરુ ભ્રોંહ્ગુ’ અન ે‘મધરુ અલકનકી પાાંત’ની વચ્િે ‘મધરુ ભાલ અરુ તતલક મધરુ’ 

શોભે છે. ભાલની મધરુતા એની તવશાળતા અને તેજસ્વીતાથી હોય છે. શ્રીવલ્લભનુાં લલાટ તવશાળ અને 
તેજસ્વી છે. ભાલ મગજનુાં િાહ્ય આવરણ છે. મગજ બદુ્ધિનુાં સ્થાન છે. શ્રીવલ્લભની જ્ઞાન પ્રતતભા, પ્રકાાંડ 

પાાંરડતય, શાસ્ત્ર-સજ્જ પ્રજ્ઞા વગેરેને કારણ ેઆપનુાં ભાલ પ્રતાપી-મધરુ છે. 



ભાલ પ્રદેશની ભીતર આજ્ઞાકારી નાડીિક્ર છે. તે માણસની ઈષ્ન્રયો ઉપર શાસન કરે છે. તેમ તે િીજી 

વયગ્ક્તઓ ઉપર પણ અનશુાસન કરે છે. શ્રીવલ્લભનુાં આ નાડીિક્ર એટલુાં જાગ્રત છે કે, જેના કારણ ે

આપનુાં સમગ્ર જીવન સાત્તવક, સાંયમી, અને સરહષ્ણ ુછે. આપની સવશ ઈષ્ન્રયો સેવા-સ્મરણમાાં જ સદા 
તતપર છે. આપની ટેક, તપ અને તયાગ રમણીય િન્યાાં છે. એનાથી આપના સમગ્ર જીવનમાાં ભગ્ક્ત, 

જ્ઞાન અન ેવૈરાગ્યની મધરુતા છાયી છે. સાથ ેસાથ ેઆપ ભક્તોમાાં પણ આ વતૃત્તઓ પ્રકટાવે છે. આપ 

પતતત પાવન છે. આ આપના ભાલની મધરુતા છે. 

ભાલ પર ઊધ્વશપુાંડ્ર તતલક શોભે છે. તે ભગવદ્ િરણાકૃતત છે. ભગવાનનાાં િરણ કમલ સમાન છે. તેમાાં 
ભગ્ક્તનો અન ેભક્તોનો તનવાસ છે. તેથી એ િરણો મધરુ છે. પોતાનાાં િરણકમલોની મધરુતા માણતા 
ભક્તોને જોઈન,ે ભગવાન િાલમકુુન્દને પણ તે િાખવાનુાં મન થ્ુાં તયારે પોતાના મખુકમળમાાં 
િરણકમળનો અંગષુ્ઠ રાખી, તેની મધરુતા માણી હતી. કમળની જેમ િરણતલ પણ અરુણ-

લાલાશ્કુ્ત છે. એ અનરુાગનો વણશ છે. 

ગોતપકાઓએ ‘ગોપીગીત’માાં ભગવાનન ેતવનાંતી કરી હતી કે આપના િરણકમળ અમારા મસ્તકે 

પધરાવો. ભક્તો એ િરણકમળ તતલક રૂપે એમના લલાટમાાં ધારણ કરે છે. તતલક ભક્તના સૌભાગ્યનુાં 
બિહ્ન છે. મારા માથે મારા અલૌરકક સ્વામી બિરાજે છે. તેથી હુાં અભયી છુાં. એવા સૌભાગ્યભાવનુાં આ 

તતલક શ્રીવલ્લભના મધરુ ભાલ પર અતત મધરુ લાગે છે. 

શ્રીવલ્લભ તનતયલીલામાાંથી ભતૂળ ઉપર પધાયાશ, તયારે િારે સ્વાતમનીજીઓ સરહત સકલ વ્રજભક્તોએ 

આપને તવજયતતલક કરેલુાં. તેથી આપના પ્રાગટય સમયે આપના ભાલ ઉપર કસ્તરુીનુાં તવજયતતલક 

પ્રગટ હત ુાં. આપના જન્મરદવસે આપના સેવકો આપને માંગળ તતલક કરી આપનુાં માંગલ વાાંછે છે. 

તવજયનગરની ધમશસભામાાં આપના તવજય પછી, આપને આિાયશપદ પ્રદાન કરત ુાં તવજયતતલક થ્ુાં 
હત ુાં. આ સવશ તતલકો આપના લલાટ પર શોભે છે. તેથી જ ભગવદીયો ગાય છે : ‘તતલકમરુા ધરર િૈઠે 

શ્રીલક્ષ્મણભટધામ.’ તતલક ભગવદ્ રાગનુાં સિૂક છે. ભગવદ રાગ મધરુ છે તેથી તતલક પણ મધરુ છે. 

મધરુ તતલકનાાં દશશન કરતાાં તતલકની નીિ ેશોભતી નાતસકા પર રષ્ષ્ટ ગ્સ્થર થાય છે. “અતત મધરુ 

નાતસકા કહી ન જાત.” આપની સરેુખ, લાાંિી, તીક્ષ્ણ નાતસકા અતત મધરુ છે. નાક મખુાકૃતતની શોભા 
વધારે છે. શ્રીવલ્લભ નાતસકા દ્વારા સદા શ્રી્ગુલસ્વરૂપના શ્રીઅંગની સગુાંધનુાં પાન કરનારા છે. 

શ્રીઅંગની મધરુ સગુાંધથી ભરી ભરી એ નાતસકા અતત મધરુ છે. 



શ્રી્ગુલસ્વરૂપ નાતસકામાાં ‘વેસર’ ધારણ કરે છે. શ્રીઠાકોરજીની નાતસકાનુાં વેસર િની, શ્રીસ્વાતમનીજી 

શ્રીઠાકોરજીના અધરામતૃનુાં પાન કરે છે. શ્રીસ્વાતમનીજીની નાતસકાનુાં વેસર િની, શ્રીઠાકોરજી પણ 

શ્રીસ્વાતમનીજીના અધરામતૃનુાં પાન કરે છે. આમ અધરામતૃનુાં પાન કરવા માટે નાતસકા અતધષ્ઠાન છે. 

એ પાનથી નાતસકા અતત મધરુ િની છે. 

આવી મધરુ નાતસકાનો ઉચ્છવાસ પણ મધરુ સગુાંતધત જ હોય. એના અનભુવે શ્રીહરરરાયજીએ કહ્ુાં કે એ 

મધરુતાનુાં વણશન થઈ શકે તેમ જ નથી-‘કહી ન જાત.’ 

અધર મઘરુ રસ રૂપ મધરુ, છબબ મધરુ દોઉ લબલિ કપોલ । 
મધરુ શ્રવન કુાંડલનકી ઝલકન, મધરુ મકર માનૌં કરિ કલોલ ।।૩।। 

અતતમધરુ નાતસકાની નીિે છે ‘અધર મધરુ, રસરૂપ મધરુ’. જેને ધારણ કરી શકાય નહી, સાંઘરી શકાય 

નહી, તે અધર. આ અધર પર સદા બિરાજમાન છે ભગવદ્ ભોગ્યા સધુા. આ અધરોની મહોદારતા એમાાં 
છે કે અતત દુલશભ એવી ભગવદ્ ભોગ્યા સધુાનુાં પાન પોત ેએકલા કરતા નથી, પણ સૌને કરાવ ેછે. 

તનજજનોન ેપ્રતયક્ષ રીત ેકરાવે છે. તો અન્યન ેવેણરુવ દ્વારા કરાવ ેછે. એવા શ્રીવલ્લભનાાં મધરુ અધર 

છે. એ અધરો દ્વારા ‘કૃષ્ણાધરામતૃાસ્વાદ-તસદ્ધિરત્ર ન સાંશય:’ આથી તો આ અધરોથી ઝરતા સધુારૂપ 

શબ્દોનુાં પાન કરવા, ભક્તો સદા લાલાયતત હોય છે. 

એ અધરોનો રસ જ મધરુ નથી. એમનુાં રૂપ-સ્વરૂપ પણ મધરુ છે. અધરોની અરુબણમા, િાંરકમા, ગ્સ્નગ્ધતા 
અન ેકુમાશથી અધરો અતત સુાંદર-મધરુ લાગ ેછે. આવા અધર પરથી ઝરતો સધુારસ િાખવા ભક્તોરૂપી 
હડપિીનો હીરલો લાલાતયત હોય છે. 

આ અધરો મૌન હોય તો ય એમની ભાષા હોય છે. તે િોલતા હોય છે. તપ્રયતમ પ્રભનુા પ્યારમાાં ક્યારેક 

િાંધ અધરો મસુ્કુરાય છે. એમનાાં દશશને ક્યારેક અધખીલ્યા કમળ શા ખીલ ેછે. એમની સાથ ેમાન થતાાં 
એ મરડાય છે. ક્યારેક એ અધરદાંશથી સીસકે છે, તો ક્યારેક ઉતકટ પે્રમવષૃ્ષ્ટને ઝીલતાાં તવસ્િારરત થાય 

છે. આવી તવતવધ રસભાંબગમાઓનાાં દશશને જ શ્રીહરરરાયજીએ ગા્ુાં છે : ‘અધર મધરુ રસ રૂપ મધરુ.’ આ 

અધરોનો રસ અને રૂપ િેઉ મધરુ છે. 

‘છબિ મધરુ દોઉ લબલત કપોલ.’ કપોલ એટલ ેગાલ. તેમની છબિ પણ મધરુ છે. પાકેલા લાલ-સોનેરી 
મોટાાં િોર જેવાાં છે. આપ ગ્સ્મત કરે છે તયારે આ કપોલમાાં ખાંજન પડે છે. ખાંજન કપોલની સુાંદરતા વધારે 



છે. કણશમાાં ઝૂલતાાં કુાંડલનુાં તેજ કપોલ પર પથરાય છે. નેત્રોમાાંથી ક્યારેક પ્રેમનાાં હષાશશ્ર ુટપકે છે, તો 
ક્યારેક તવરહાશ્ર ુવહ ેછે. આ િાંને અશ્રરુસનો આસ્વાદ કરી આપનાાં કપોલ લબલત-મધરુ િન્યાાં છે. 

આ કપોલ સાથ ેલાગી રહલેાાં ‘શ્રવન મધરુ’ છે. શ્રવન એટલ ેકાન. જે કાન દ્વારા હરરયશ સાાંભળી ‘હરર! 

તેરી લીલાકી સતુધ આવે’ એ કાન ‘કણશરસાયન’ એવી હરરકથા સાાંભળી કેમ મધરુ ન િને? માટે તો 
કાનન ેકણશપટુ કહ્યાાં છે. કણશપટુ એટલ ેકાન રૂપી પાત્ર. શ્રીવલ્લભનાાં આ કણશપટુ ભગવદ રસથી સદા 
છલોછલ ભરેલ હોઈ મધરુ છે. 

‘કુાંડલનકી ઝલક મધરુ’. કણશમાાં ધારણ કરેલાાં કુાંડળોનુાં તેજ પણ મધરુ છે. શ્રીવલ્લભ સોના, મોતી કે 

હીરાનાાં આભષૂણો ધરતા નથી. આપ તો ‘શ્રીભાગવત પ્રતત પદ મબણવર ભાવાાંશમુતૂતિ:’ છે. 

શ્રીભાગવતનો પ્રતયેક શબ્દ ઉત્તમોત્તમ મબણરૂપે આપના શ્રીઅંગ ઉપર શોભી રહ્યો છે. આપનાાં કણશકુાંડલ 

એટલ ેશ્રીભાગવતની પદાવબલ, જે મધરુ છે. 

યોગ અન ેસાાંખ્ય શાસ્ત્રોન ેપણ ભગવાનના કણશનાાં કુાંડળ કહ્યાાં છે. આપ સકલ શાસ્ત્રોના અભ્યાસી, શ્રોતા 
છે. િહુશ્રતુ છે. તેથી શાસ્ત્રો રૂપી કુાંડળથી આપના કણશ મધરુ છે. 

‘મધરુ મકર દોઉ કરત કલોલ.’ મકર એટલ ેમગર. મગર હાંમેશા પાણીમાાં રહનેારો જીવ. પ્રભ ુમકરાકૃતત 

કુાંડલ ધારણ કરી, એમ સિૂવે છે કે મારા લીલારસમાાં બડૂેલા ભક્તોનાાં વિનો હુાં મારા કણશમાાં ધારણ કરુાં 
છુાં. ભક્તોની કાલી-ઘેલી, અશાસ્ત્રીય વાણી પણ શ્રીવલ્લભ હોંશથી શ્રવણ કરી, પ્રસન્ન થાય છે. એવી 
પ્રેમભરી વાણીથી મકર રૂપી ભક્તો આપના કણશ પર બિરાજી રકલ્લોલે છે. 

આવુાં મધરુ વદનારતવિંદ છે શ્રીવલ્લભનુાં. આ રૂપ માધરુીનુાં પાન તનજજનો સદા કરે છે. શ્રીવલ્લભનુાં 
નામસ્મરણ-શ્રવણમાાં આવતા આ સ્વરૂપનુાં હૃદયમાાં ધ્યાન ધરવુાં. શ્રીહરરરાયજીએ આ િે કડીઓથી 
શ્રીવલ્લભના મખુિાંરનુાં દશશન કરાવ્ુાં. િે કડીથી દશશન કરાવવાનો હતે ુએ કે શ્રીવલ્લભમાાં ્ગુલસ્વરૂપ 

બિરાજમાન છે. શ્રીવલ્લભ સ્વરૂપ ્ગુલસ્વરૂપના ભાવનુાં છે. િીજી રીત ેતવિારીએ તો આપ સાંયોગ અન ે

તવપ્રયોગ ભાવોનુાં સ્વરૂપ પણ છે. આ સવશ ભાવો આપના મખુશતશમાાં મધરુ રીત ેઝળકે છે. 

 (ક્રમશઃ 

મધરુ કટાક્ષ કૃપારસપરૂન, મધરુ મનોહર બચન બબલાસ । 



મધરુ ઉગાર દેિ દાસનકો, મધરુ બબરાજિ મખુ મદુૃ હાસ ।।૪।। 
હવે આ િોથી કડીમાાં શ્રીવલ્લભના મધરુ મખુારતવિંદની િાર મધરુ લીલાઓ વણશવે છે. 

૧. ‘મધરુ કટાક્ષ કૃપારસપરૂન.’ આપ નેત્રોથી ભક્તો પ્રતય ેમધરુ, પણૂશ કૃપારસકટાક્ષ કરી રહ્યાાં છે. 

કૃપારસનુાં સીંિન કરવુાં એ આપનો મખુ્ય ગણુ છે – સ્વભાવ છે. કેવળ રષ્ષ્ટ દ્વારા અધમમાાં અધમ અનાથ 

જીવન ેઆપ સનાથ કરે છે. આપ કૃપાશગ્ક્તનુાં સ્વરૂપ છે. પ્રભનુી સવશ શગ્ક્તઓમાાં કૃપાશગ્ક્ત તશરોમબણ 

છે. અન્ય માગોથી પષુ્ષ્ટજીવોનો ઉિાર શક્ય ન હોવાથી કૃપાશગ્ક્ત શ્રીવલ્લભે કૃપામાગશ –પષુ્ષ્ટમાગશ 
પ્રકટ કયો. આ મધરુ સ્વરૂપની કૃપા ય મધરુ છે. એ કૃપાનો માગશ પણ મધરુ છે. 

૨. ‘મનોહર બચન બબલાસ’ આપની વાકશગ્ક્ત એ આપનો િીજો અલૌરકક ગણુ છે. માયાવાદીઓન ે

‘દાહ ેવિનાનલ’- વિનરૂપી અગ્ગ્નથી િાળે છે. એ જ વિનો ‘સીંિ ેવિનસધુારસ.’ ભક્તોનાાં દુ:ખી 
હૃદયોને વિનસધુાથી હરરયાળાાં િનાવે છે. ‘શ્રીયમનુાષ્ટક’ (પ્રથમ કૃતત) થી લઈન ે‘તશક્ષાશ્ર્લોકા:’ 
(અંતતમ કૃતત) સધુીના સવશ ગ્રાંથો સદા અમતૃરસનુાં પાન કરાવે છે. એ ભગવલ્લીલાનો મનોહર તવલાસ 

છે. 

૩. ‘મધરુ ઉગાર દેિ દાસનકોં’- આપ પોતાના દાસસેવકોને આપના મખુના િતવિત તાાંબલુ આરદ 

અધરામતૃનુાં દાન કરે છે. આ આપનો ત્રીજો ગણુ છે. પતતના ઉચ્ચ્છષ્ટનો અતધકાર, કેવળ તેની પતનીને 
હોય. શ્રીવલ્લભે આ અતધકાર પોતાના શરણાગત જીવોન ેઆપીને કેટલી કૃપા કરી છે! 

જેમ શ્રીઠાકોરજીએ પોતાનુાં િતવિત ગોપીજનોને આપી, તે દ્વારા પોતાનુાં તવપ્રયોગધમીસ્વરૂપ સદાને માટે 

એમના હૃદયમાાં સ્થાપ્્ુાં, તેમ શ્રીમહાપ્રભજુીએ પણ પોતાના ‘મધરુ ઉગાર’ દ્વારા તનજજનોને તવપ્રયોગ 

ધમીસ્વરૂપનુાં દાન ક્ુું છે. અલભ્યને સલુભ કરી દેવાનો શ્રીવલ્લભનો આ મહદ ગણુ છે. 

૪. ‘મધરુ બબરાજિ મખુ મદુૃ હાસ’ – આપનુાં મખુકમળ મદુૃ હાસ્ય-ગ્સ્મતથી સદા મધરુુાં છે. સવશ ગ્સ્થતતમાાં 
સવશત્ર ભગવલ્લીલાનાાં દશશન કરી એમનુાં મખુ મલક્યા કરે છે. મખુનો મલકાટ મધરુ છે; કારણ કે 

તનજાનાંદનો નથી; પણ ભગવદ સખુ માટે પ્રસન્ન રહવે ુાં એ આપનો િોથો ગણુ છે. 

આ િાર ગણુો િાર સ્વાતમનીજીઓના ભવરૂપ છે. જેમકે કૃપાગણુ શ્રીરાતધકાજીનો, વિનગણુ શ્રતૃતરૂપા 
શ્રીિાંરાવલીજીનો, અધરામતૃનો ગણુ ઋતષરૂપા શ્રીકુમારરકાજીનો અને ભગવત સખુ માટે બિત્તની 
પ્રસન્નતાનો ગણુ શ્રીયમનુાજીનો છે. શ્રીવલ્લભ આવા સવશગણુસાંપન્ન હોવાથી મધરુ છે. 
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